
PROTOKOLL
fört vid bostadsrättsföreningen
Tangens årsstämma den 14 maj 2013

HSB Brf. Fangen

1. Öppnande av föreningsstämma

BrfTangens ordförande Curt Cederborg öppnar årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Lars Wallsten väljs till årsstämmans ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Klas Johansson utses till protokollförare vid årsstämman.

4. Godkännande av röstlängd

Förteckning av vid stämman närvarande röstberättigade uppgår till 60 varav 2 genom

fullmakt. Röstlängden godkänns. (Se bilaga l)

5. Fastställande av dagordning

Årsstämman fastställer den föreslagna dagordningen med följande tillägg och ändringar.

Ny punkt 16 - Val av revisor och revisorssuppleant läggs till.

Punkterna 18 - Styrelsens förslag och 19- Motioner & propositioner stryks eftersom inga

sådana föreligger.

Punkterna 16 - Val av valberedning, 17 - Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter

och övriga representanter i HSB-distriktet och 20 - Avslutning, får ny numrering enligt

följande. 17 - Val av valberedning, 18 - Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter

och övriga representanter i HSB-distriktet och 19 - Avslutning.
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6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare

Årsstämman väljer Birgitta Breile och Christina Smedberg till justeringsmän och

rösträknare.

7. Fråga om kallelse behörigen har skett

Kallelsen och stämmohandlingarna har sänts ut i stadgeenlig tid. Årsstämman anses därför

vara behörigen utlyst.

8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning gås igenom varvid stämmodeltagarna ges tillfälle att ställa

frågor till styrelsen. Årsstämman godkänner styrelsens årsredovisning och denna läggs till

handlingarna. (Se bilaga 2)

9. Revisorernas berättelse

Olle Nevenius presenterar föreningens revisionsberättelse. Årsstämman godkänner

revisorernas berättelse och denna läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resuItat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen presenteras. Årsstämman godkänner resultat- och

balansäkningen och denna läggs till handlingarna.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt styrelsens förslag

Ordföranden beskriver styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutar i

enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. Beslutet var enhälligt.

13. Fråga om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode om sex basbelopp för styrelsen att fördela

inom styrelsen. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Det föreslås att valberedningen får 15 000 kr att fördela inom valberedningen.

Årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.
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Det föreslås att revisorn ersätts med 10000 kr. Årsstämman beslutar ienlighet med

förslaget.

14. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter minskas från nuvarande tio stycken

till nio stycken, varav minst en ska vara representant från HSB: Årsstämman beslutar i

enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken

varav en ska vara representant från HSB. Catarina Ingvarsson reserverar sig mot beslutet.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande, Lars Furehed, presenterar valberedningens förslag till

styrelse och skälen för detta. (Se bilaga 3)

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att entlediga Marie

Barrymore från sitt uppdrag i styrelsen.

Årsstämman beslutar ienlighet med valberedningens förslag att välja följande ordinarie

styrelseledamöter:

Curt Cederborg

Christer Söderlund

Patrik Lassfolk

Margaretha Lindahl

Klas Johansson

2 år omval

2 år omval

2 år omval

2 år omval

2 år omval

Tre ordinare styrelseledamöter; Hans Jedemark, Rolf Lindblad samt Mattias Hansson har

ett år kvar på sin mandatperiod.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen presenterar sitt förslag till revisor och revisorssuppleant. (Se bilaga 3)

Årsstämman beslutar ienlighet med valberedningens förslag varvid följande personer

väljs:
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Ordinarie revisor

Revisorssuppleant

Olle Nevenius

Allan Gunnarsson

1 år omval

1 år omval

17. Val av valberedning

Lars Furehed upplyser om att han inte ställer upp till omval. Christina Smedberg föreslås

väljas till den vakanta platsen och att övriga i valberedningen väljs om. Årsstämman

beslutar i enlighet med detta förslag, varvid följande personer väljs till valberedning:

Carin Sohl (sammankallande)

Gun Fällborg

Christina Smedberg

1 år omval

1 år omval

1 år nyval

18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i

HSB-distriktet

Valberedningen presenterar sitt förslag, (Se bilaga 3) Årsstämman beslutar i enlighet med

valberedningens förslag, varvid följande personer väljs:

Curt Cederborg 1 år omval

Allan Gunnarsson 1 år omval

Rolf Lindblad 1 år omval

Ulf Wiklund l år omval

Olle Nevenius 1 år omval

19. Avslutning

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad,

Vid protokollet
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Birgitta Breile Christina Smedberg
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